
ويف توجيه اخلطاب ذا الوصف إغراء لقبول ما يأيت  يا أيها الذين آمنوا )) ((مث إن اخلطاب بقوله: 

؛ كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم  تصديقا به إن كان خربا وامتثاال له إن كان طلبا أمرا أو يا

: يا أيها الرجل  ؛ كما لو قلت بعده؛ فيكون فيه إغراء لقبول ما يأيت  مؤمنني حقا فاألمر كذا وكذا

ويف تصديره ذا الوصف أو باختيار هذا  . ؛ أي أنه مبقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا افعل كذا وكذا

، تصديقا به إن كان خربا وامتثاال له إن   الوصف دليل على أن ما سيأيت قبوله من مقتضيات اإلميان

: إذا صدر  : األمر األول ؛ فهذه أربعة أمور يف اإلميانوفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينا . كان طلبا

  اخلطاب بالنداء فهو دليل على األخ الذي ورائك ؟ 

  ؛  على اإلميان الطالب :

  ؛ إذا صدر اخلطاب بالنداء فهو دليل على أيش؟  ال الشيخ :

  على االعتناء به  الطالب :

  ؛ ما وجه ذلك ؟  على االعتناء به وأمهيته الشيخ :

   ؛ وجل وجه ذلك إن اهللا عز الطالب :

  نعم . الطالب :إن النداء يوجب االنتباه مثل ما أين ملا ناديتك انتبهت أليس كذلك ؟   الشيخ :

، اختيار النداء بوصف اإلميان موجب يراد به أيش ؟ اختيار النداء بوصف اإلميان  الثاين: اختيار اإلميان

   ؟

  ؛  ال الشيخ :

  ؛  يقوموا مبا أمروا به مبقتضى إميامأن  الطالب :

  يعين اإلغراء واحلث ألن نداء الشيء الشخص لوصفه يقتضي أن يهتم بالشيء نعم . الشيخ :

   ؟ثالثا اختيار وصف اإلميان 

   هذا اإلغراء وانتهينا منه الشيخ :



  ا امتثال إن كان أمرا واالجتناب إن كان ي الطالب :

  خربا من مقتضيات اإلميان متام .والتصديق إن كان  الشيخ :

  الرابع ؟  الشيخ :

   ؛ عدم قبوله مما ينايف اإلميان الطالب :

  . وأن ال يعارض؛ رفض يعين من منقصات اإلميان  الشيخ :

)) فريقا مبعىن  يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ((وجل:  يقول اهللا عز

؛ فالكتاب لليهود هو التوراة والكتاب  )) وهم اليهود والنصارى أوتوا الكتابالذين  من ((؛ و طائفة

)) يعين ال مجيعهم ألن بعض أهل  فريقا من الذين أوتوا الكتاب ((للنصارى هو اإلجنيل؛ وقوله: 

الكتاب ليسوا على هذا الوصف فإن منهم من آمن فآمن من النصارى النجاشي وآمن من اليهود عبد 

))  يردوكم بعد إيمانكم كافرين ((؛ لكن فريقا منهم يقول:  ؛ وهؤالء من خيار املؤمنني ماهللا بن سال

ترتدوا عليه بعد إميانكم سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم كما يذكر أن رجال من  يعين يوجبوا لكم أن

وغضبوا؛ وقد  اليهود وشى بني األوس واخلزرج وذكرهم أيام اجلاهلية فثاروا أي ثار بعضهم على بعض

؛ لكن مهما كان األمر؛ من أهل الكتاب من  يكون هذا السبب أو هذا املعىن الذي ذكر ضعيفا

الكتاب لو  ود كثير من أهل ((يريدون منا أن نرتد عن اإلميان وقد صرح اهللا ذلك يف آيات أخرى 

)) فأهل الكتاب  ت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكمود يردونكم من بعد إيمانكم كفارا )) ((

يودون هذا وتعلمون أن من ود شيئا سعى يف حتصيله؛ إذا فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما 

يستطيعون أن يردوا املسلمني عن دينهم سواء منعوا الناس عن الدخول يف دين اإلسالم أو أخرجوهم 

قوله:  ا مطوال يف ذكر الفوائد .من دين اإلسالم بعد دخوهلم فيه؛ وسيأيت إن شاء اهللا الكالم على هذ

؛ ألا إخراج من  )) والردة بعد اإلميان أعظم من منع اإلميان من األصل يردوكم بعد إيمانكم ((

؛ إذ أن  اإلميان إىل الكفر؛ ومن املعلوم أن اإلنسان لن خيرج من اإلميان إىل الكفر إال مبحاوالت شديدة

من بعد  ((؛ وهلذا قال:  ن أيش ؟ ممن دخل فيه وآمن بهمن مل يدخل يف الشيء إبعاده عنه أهون مم

؛ لكنهم قد ال يستطيعون أن  )) املراد به الكفر املخرج عن امللة الكافرين ((؛ وقوله:  )) إيمانكم



خيرجون من اإلميان بالكلية لكن بالتدريج مبا يضعونه أمامنا من معوقات كمال اإلميان حىت ينحل 

؛  وجل مث قال اهللا عز . يبقى فيه يف القلوب شيئا وحينئذ يكون الكفر احملض  اإلميان شيئا فشيئا وال

)) إيمانكم  ردوكم بعدي ((؟  مجلة شرطية؛ أين اجلواب(( إن تطيعوا فريقا )):قوله نأخذ اإلعراب قبل؛

؛ وهنا  ؛ األول فعل الشرط والثاين جواب الشرط فعلني ألن املعروف أن إن الشرطية جتزم وفيه إشكال

؛ ملاذا جيزم  ))؛ نعم حمبوب ؟ هذا جمزوم حبذف النون يردوكم (()) وال يف  تطيعوا ((مل جند جزما يف 

  ؛  ؛ هل تعدوه لنا ؟ أفعال اخلمسة ؟ نعم حبذف النون ؟ ألنه من أفعال اخلمسة

  يفعلون تفعلون ويفعالن وتفعالن ؛  الطالب :

  علون هذا اخلامس ؟ يفعالن وتفعالن ويف الشيخ :

  وتفعلون  الطالب :

  وتفعلني متام. الشيخ :

  )) يعين يردوكم حال كونكم كافرين. يردوكم (()) حال من الواو يف قوله:  كافرين ((وقوله: 

وكيف تكفرون  ((  . )) أين اجلزم يا شيخ؟ اجلزم حبذف النون ألا من أفعال اخلمسة يردوكم ((يف 

؛ ألا هي اآلن استفهامية لكن  كيف حتتمل وجهني  رسوله ))وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم 

؛ فإذا نظرنا إىل حاهلم أم تتلى  ؛ والوجه الثاين: التعجب ؛ الوجه األول: االستبعاد حتتمل وجهني

، بعيد أن يرتدوا على أدبارهم وهم يتلى  عليهم آيات اهللا وفيهم رسوله قلنا إن ارتدادهم أيش؟ بعيد

اهللا وفيهم رسوله يشاهدون النيب صلى اهللا عليه وسلم صباحا ومساء ويسمعون اآليات عليهم كتاب 

، والردة يف  ؛ وهلذا مل تكن الردة إال بعد موت الرسول عليه الصالة والسالم اليت تنزل عليه فردم بعيدة

؛  أن يرتد ؛ والوجه الثاين: أن تكون للتعجب؛ فيكون هذا تعجبا من حال من ميكن حياته قليلة جدا

؛ ألن اإلنسان لو ارتد وهو مل  فإن الذي يرتد وتتلى عليه آيات اهللا وفيه رسوله الشك أن حاله عجيبة

؛ لكن  يشاهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع اآليات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر

؛ فيكون  ليس له عذر إطالقا يف هذه احلال يسمع آيات اهللا ويشاهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

، لو كفرمت؛ إذا يكون يف اآلية على  االستفهام أليش؟ للتعجب يعين ما أعجب حالكم لو كفرمت



هذا على أي  السائل :؛  الوجهني تأييس للذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مرادهم من املؤمنني حملاولة ردم

  وجه ؟ 

؛ وعلى الوجه الثاين يكون توبيخا ملن حاول  حاولوا ال ميكن االستبعاد ؟ االستبعاد يعين مهما الشيخ :

وكيف تكفرون وأنتم تتلى  ((قال:  .أن يرتد كيف تفعل وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله 

أي تقرأ عليكم والتالوة تأيت مبعىن القراءة أي تقرأ  تتلى )) عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله )) ((

؛ واملعىن الثاين:  ؛ صار هلا معنيان؛ املعىن األول: القراءة عليكم؛ وإذا وقعت من الفاعل فقيل: تلى

 يتلونه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به )) (( ((االتباع؛ ففي قوله تعاىل: 

؛ والذي يقرأها عليهم رسول اهللا  )) أي تقرأ تتلى عليهم آيات اهللا ((؛ فهنا  ويتبعونه )) يعين يقرءونه

وإنه لتنزيل رب  ((؛  ؛ السند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل عن اهللا صلى اهللا عليه وسلم

)) فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛  على قلبك العالمين نزل به الروح األمين

؛ واملراد ا هنا القرآن، والقرآن آيات؛ كل آية منه دليل  )) مجع آية وهي العالمة آيات اهللا ((وقوله: 

؛ وهلذا كل آية  على املتكلم ا وهو اهللا سبحانه وتعاىل على ما له من الصفات املقتضية لتلك اآليات

)) حديث: آية أو عشر آيات أو  بحديث مثله فليأتوا ((فإا معجزة كما قال اهللا تعاىل:  من القرآن

)) نعم املراد بآيات اهللا هنا رسوله  وفيكم ((، كله معجز؛ وقوله:  سورة أو عشر سور أو القرآن كله

  ؟  ؟ يتعني أو جيوز أن تكون اآليات الكونية أيضا اآليات الشرعية؛ كذا وإال ال

  ،  يتعني الطالب :

يتعني أن تكون اآليات الشرعية؛ ألن اآليات الكونية ال تتلى؛ لكن تتلى عنها أي خيرب عنها  الشيخ :

؟  ؛ يتعني أو ال )) هذه آيات أيش؟ كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ((ممكن؛ 

نتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم وأ ((يتعني؛ الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية ال غري؛ 

؛ فيكم أي يف جمتمعكم وليس حاال فيهم عليه الصالة والسالم لكنه يف جمتمعهم   )) يف للظرفية رسوله

؛ فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يف جمتمعهم  كما قال حسان بن ثابت: وفينا رسول اهللا يتلوا كتابه

م، ويعودهم إذا مرضوا، ويزورهم صلى اهللا عليه وسلم يشاهدونه صباحا ومساء، ويغشاهم يف جمالسه

يف بيوم، ويعلمهم الكتاب واحلكمة؛ فمن كان يف هذه احلال هل ميكن لشرذمة من أهل الكتاب أن 



)) أي  من يعتصم ومن يعتصم باهللا فقد هدي إلى صراط مستقيم )) (( (( .يردوه عن دينه ؟ ال

))  من يعتصم باهللا ((؛ وقوله:  يستمسك ويطلب العصمة باهللا عزوجل فقد هدي إىل صراط مستقيم

إياك نعبد وإياك  ((؛ ألن يف كل منهما عصمة  يشمل االعتصام به توكال عليها واالعتصام به تعبدا له

)) وأتى هنا بفعل  هدي إلى صراط مستقيم فقد (()) فمن اعتصم باهللا تعبدا واستعانة  نستعين

؛ سابقا يف اللوح احملفوظ ويف  إشارة إىل أن هذا قد ثبت له اهلدى سابقا وواقعا هدي )) ((ماضي 

هدي إلى صراط  ((؛ وقوله:  ؛ وواقعا ألنه اعتصم باهللا الكتابة حينما تنفخ فيه الروح يف بطن أمه

وجل، مث الرسول عليه  من؟ اهللا عز ؛ فأعلى اهلداة )) حذف الفاعل وذلك لتعدد طرق اهلداية مستقيم

اهللا  الصالة والسالم، مث ورثة الرسول وهم العلماء؛ فهنا حذف الفاعل ليشمل كل اهلداة؛ وأوهلم من؟

وإنك  (())؛ مث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ((وجل  عز

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا  (())؛ مث ورثة الرسل الرسول وهم علماء مستقيم  لتهدي إلى صراط

اهلداية األوىل من اهللا مث الرسول مث أولوا العلم؛  هدي )) ((إذا  ))؛ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

لكن هداية التوفيق خاصة باهللا؛ لو اجتمع مجيع اخللق على أن يهدوا أحدا هداية توفيق ما استطاعوا 

)) فيها  يهدي إلى صراط مستقيم ((وقوله:  . إىل ذلك سبيال ولكنهم يدلون وحيثون ويرغبون

 صراط ((؛ وقوله:  ألن الصاد والسني تتناوبان دائماسراط )) و صراط ((؛  قراءتان: بالسني و الصاد

وهو االطالع  ، الطريق الواسع يسمى صراطا وأصله من الزرط بالزاء الصراط هو الطريق الواسع ))

بسرعة ألن الطريق الواسع يلجه الناس وخيرجون منه بسرعة خبالف الضيق فإن الناس يزدمحون فيه وال 

أي غري معوج يعين غري معوج بل هو مستقيم  مستقيم )) ((؛ وقوله:  يكادون خيرجون منه إال مبشقة

إذا هو معتدل وليس فيه نزول وال  ؛ وهو يشمل االستقامة نزوال وارتفاعا واالستقامة احنرافا واعتداال

؛ صح؟  ، إذا كان فيه احنراف مل يكن مستقيما ارتفاع؛ ألن الصراط وهو الطريق إذا كان فيه احنراف

، تطول املسافة ويبطئ الوصول إىل الغاية؛ كذلك إذا كان  ؟ يزداد مسافة ؛ ويزداد مسافة أو ال أي نعم

إال أنه تطول املسافة وحيصل املشقة عند االرتفاع وعند النزول؛  خمتلفا نزوال وارتفاعا فإنه ليس مبستقيم

حيصل املشقة عند النزول ؟ نعم رمبا كثريا؛ إذا كان النزول نزوال منخفضا بشدة فإن اإلنسان يتعب يف  

كبح نفسه عن االحندار بسرعة؛ على كل حال املستقيم نقول هو املعتدل أيش؟ احنرافا واستقامة وعلوا 

إن تطيعوا فريقا ( (يف هذه اآليات عدة فوائد؛ أوال: حتذير املؤمنني من طاعة الكفار؛ لقوله:   . ونزوال



ثانيا: أن الكفار ولو كانوا أهل الكتاب حياولون غاية احملاولة أن  من الذين أوتوا الكتاب يردوكم )) .

العامل مبا يف صدورهم؛ قد يتظاهرون لنا باملساملة  يردوا املؤمنني عن إميام إىل الكفر؛ وقائل هذا هو اهللا

واملداهنة وأم أولياء وأم أصدقاء ولكن يف قلوم احلقد والغل وحمبة أن نرتد على أعقابنا كافرين؛ من 

. فإن قال قائل: إن اهللا  أين نعلم هذا الذي يف قلوم وهم يبدون لنا الود والصداقة واحملبة ؟ من القرآن

)) والفريق مبهم ما ندري رمبا بعضهم على خالف ذلك؛  فريقا من الذين أوتوا الكتاب ((يقول: 

وإذا وجد االحتمال بطل االستدالل فال ميكن أن تعني من أهل الكتاب وتقول هؤالء حيبون أن نرتد 

هؤالء؛  )) فريق مبهم؛ فإذا قلت إم فريقا ((على أعقابنا كافرين ال ميكن أن تعني مادام اهللا يقول: 

نكرة أريد ا العموم  (( فريقا ))نقول هلم  قلنا لك: ال بل هؤالء بل أولئك؛ فما هو امليزان يف ذلك ؟

 ؛ أحسن اهللا إليك . ؛ ال ما يصلح؛ ألن فريقا تدل على بعض؛ فهي نعم تدل على نكرة يف فريق

نقول: آيات أخرى بينت أن كل اليهود والنصارى يريدون إضالل املسلمني عن سواء السبيل؛ نعم مثل 

وهذا عام؛ أي نعم  ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم )) ((؟ مثل قوله تعاىل: 

أخرى أن  طيب إذا لنا على هذا جواب بل جوابان؛ اجلواب األول أن اهللا ذكر يف آيات . هذا عام

ودوا لو تكفرون كما كفروا  ((مجيع الكفار يودون منا أن نكفر؛ وهو شامل ألهل الكتاب وغريهم 

ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد  (())  وودوا لو تكفرون فتكونون سواء )) ((

كثري؛ نعم   )) من أهل الكتاب لو يضلونكم إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم )) (( ود كثير

إذا نقول فيه آيات تدل على أن مجيع الكفار ومن ضمنهم أهل الكتاب يودون منا ذلك؛ الوجه الثاين 

من آمن؛ ومن آمن ال ميكن أن حيب  أن نقول: هذا الفريق املبهم يبينه الواقع وهو أن من أهل الكتاب

ل من مل يؤمن فهو داخل يف من غريه أن يكفر؛ وحينئذ نقول: املراد بالفريق هنا من مل يؤمن منهم؛ فك

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء الفريق من أهل الكتاب ال يرضون منا مبا دون  هذا الفريق .

)) وأساليب  يردوكم بعد إيمانكم كافرين ((الكفر إال أن يكون وسيلة إىل الكفر؛ ألن الغاية قال: 

أهل الكتاب يف إضالل املسلمني كثرية، كثرية جدا متنوعة؛ منها أن يفتحوا عليهم باب الشهوات؛ فإن 

باب الشهوات باب واسع والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة ودليل ذلك قول النيب صلى اهللا 

قبحهم اهللا ولعنة اهللا وهلذا هم  ) من النساء: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال عليه وسلم

على اليهود والنصارى مجيعاـ هم يسعون جادين بأن يعطوا املرأة ما يسمونه باحلرية وهي يف احلقيقة هي 



الرق ليست حرية؛ ألن املرأة إذا خرجت عن حدود اهللا خرجت من رق الدين إىل رق الشيطان، خترج 

الشيطان؛ وإذا خرجت إىل رق الشيطان  من رق الدين هو الرق احلقيقي ألنه العبودية هللا إىل رق

  واسرتق الشيطان صارت عبدا له هلكت وأهلكت؛ قال ابن القيم رمحه اهللا: 

  فبلوا برق النفس والشيطان       هربوا من الرق الذي خلقوا له                  

من الرق الذي خلقنا له؛ وما هو الرق الذي خلقنا له ؟ عبادة اهللا عزوجل؛ وبلوا يعين ابتالهم اهللا  هربوا

برق النفس والشيطان؛ وهلذا جتدوم يركزوم على املرأة على أن تتدهور وتتحرر من عبودية اهللا لتقع 

سعون بكل جهدهم على أن يف عبودية الشيطان؛ ألم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال هي املرأة؛ ي

ويلسقوا منكبها مبنكبه وساقها بساقه، ويذوق حرارا وتذوق  ،ختتلط بالرجال وتشاركهم يف األعمال

؛ ألم يعلمون إذا وصل اإلنسان إىل هذه حرارته، ويشم نفسها وتشم نفسه، وتصافحه ورمبا تعانقه

يضة  ـ والعياذ باهللا ـ وحينئذ ينسى الدين الدرجة بقي حيوانيا يميا ليس له أي غرض إال أن يشبه غر 

وما وراء الدين ويرجع بعد ذلك إىل أيش؟ إىل الكفر؛ ال يستطيعون أن يقولوا للمسلمني اكفروا ألم 

لو قالوا اكفروا ما كفروا لقالوا نكفر بالطاغوت ونؤمن باهللا ون؛ لكن هم يأتون ذه األساليب اليت 

والفسوق بريد الكفر؛ ثانيا: يلقون األفكار الرديئة اإلحلادية الكفرية توجب أن ينزلق الناس بالفسوق 

بني املسلمني باسم: الناس أحرار؛ دعوا كل أحد يعتنقوا ما شاء، دعوا كل أحد يقولوا ما شاء، ال 

تستعبدوا الناس وقد ولدم أمهام أحرارا، وما أشبه ذلك من الكلمات الرنانة اليت إذا مسعها اإلنسان 

ل هذا هو الدين مث حتلل الناس وصار كل يعمل على ما يريد؛ ولكن ما هي الطريق اليت يتوسلون به قا

إىل هذا؟ الطريق أن يضربوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجيعل الناس ال يأمرون باملعروف وال 

منكر غاب املنكر؛ ينهون عن منكر ألم يعرفون أنه إذا أمر باملعروفة قام املعروفة وإذا ي عن 

فيحاولون أن يقللوا ويضعفوا من هذه الناهية حىت يبقى الناس ال آمر وال ناهي كل يركب ما شاء؛ 

يشوهون اإلسالم بأنه يقطع اليد يد السارق  وأيضا شيء آخر يضربون عليه مسألة احلدود والتعزيرات

ردع أنه إذا ضعف اإلميان فالبد من ويرجم الزاين يشوهون هذا حىت يضعفوا هذه الناحية؛ ومن املعلوم 

السلطان؛ فإن ضعف اإلميان وعدم ردع السلطان صارت املسألة فوضى، كل يفعل ما يشاء يكفر يزين 

يسرق يشرب اخلمر ما يهمه ألنه ما فيه حدود رادعة واإلميان ضعيف بناء على أن نقول على أم 



الدين مبثل هذه الطرق يعين إلقاء األفكار الرديئة يقولون اجعلوا كل إنسان حرا يف نفسه ويتحلل الناس ب

يف املسلمني هذه من أساليب اليهود والنصارى اليت يضللون ا الناس ويردوم بعد إميام كافرين؛  

كذلك أيضا من أساليبهم اليت يردون ا الناس عن الكفر أن يزينوا للناس حمبة املال وجباية املال بكل 

ام؛ فيزينوا هلم املكاسب الربوبية بشىت أنواعها، واملكاسب امليسرية بشىت أنواعها؛ ما يكون حبالل أو حر 

الربوية معروفة وامليسرية هي اليت تتمثل يف التأمينات وما أشبهها فإن التأمينات الشك أا من امليسر 

والنفس إذا اعتاد  ألن املؤمن واملؤمن له عقدمها دائ ر بني أيش؟ بني الغم والغرم وهذا هو امليسر متاما

على ذلك نسي كل شيء صار أكرب مهها أن تكتسب هذا املال بالربا ألن الربا يوجب زيادة املال 

بالطراد وزيادة الظلم بالطراد؛ زيادة املال ملن ؟ آلخذ الربا؛ والظلم ملوكل الربا فتأخذ النفس على اجلشع 

على رأسه القمار جيلس املتقامران يف  والشح وحب املال وتنسى ما خلق له؛ كذلك امليسر القمار

جملس كل واحد عنده مخسة ماليني من املال فتحصل لعبة القمار  فإذا بأحدمها يكتسب مال اآلخر  

كله مخسة ماليني فيصبح هذا عنده عشرة ماليني والثاين ما عنده إال ثيابه خيرج من قاعة املقامرة ليس 

خذه مين إذا غلبه يف القمار يف  ثيابه وأخذ ثيابه قال أنا  قوليو عليه إال ثيابه ميكن يقامر على ثيابه 

أبيعه عليك أنا ما أترك عاريا لكن اشرتها مين؛ على كل حال مثل هذه األساليب اليت يلقيها اليهود 

 إن تطيعوا فريقا ((والنصارى وأشباههم بني املسلمني جيب على املسلمني احلذر منها ألن اهللا يقول: 

)) جيب على املسلمني أن يستمدوا حيام  توا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرينمن الذين أو 

ومنهاجهم من أي شيء؟ من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ وأنا واثق كل الثقة أم إذا 

هو الذي  ((اعتمدوا يف ذلك على الكتاب والسنة فسيقطعون أعناق هؤالء الكفار ألن اهللا يقول: 

)) هذا كال اهللا عزوجل كالم اهللا الذي  ودين الحق ليظهره على الدين كله سل رسوله بالهدىأر 

يقدر على كل شيء يعين هو وعد من اهللا من قادر صادق يف وعده؛ فإذا كان كذلك فلماذا ال 

نتمسك بدينه؟ ملاذا ال نتمسك متسكا تاما ونظهر األمة اإلسالمية من جديد تتمسك بدينها نصا 

ا ال نصا فقط ألن التمسك بالدين نصا ال روحا فقط ليس بشيء هو متسك ظاهري يتالشى وروح

عند حدوث النوازل وأما التمسك نصا وروحا فهو الذي ينتفع به اإلنسان يف دنياه وآخرته؛ إذا علينا 

تكفرون كما   ودوا لو ((أن حنذر كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر؛ ألن اهللا يقول يف الكافرين: 

)) فعلينا أن نأخذ ذه  وودوا لو تكفرون ((وقال يف سورة املمتحنة:  كفروا فتكونون سواء ))



اإلرشادات اليت أرشدنا اهللا تعاىل إليها وأن نصري يف طريقنا مهتدين دي اهللا مقتدين برسول اهللا صلى 

بالنسبة أننا نرى آثار   الدنيا واآلخرة .اهللا عليه وسلم حىت حيصل لنا النصر السعادة والعزة والكرامة يف 

لكن بعض الشباب امللتزمني يلقي العبأ  األمر باملعروف والنهي عن املنكر ظاهر يف العامل اإلسالمي

أنا أقول رأيي يف هذا  الكامل على بعض اهليئات ويقول مل يقل بدورها الكامل وكذا وكذا فما رأيكم ؟

بالواجب عليه، كل واحد يف الشعوب اإلسالمية و أوالة  أن كل واحد مقصر، ما كل واحد قام

املسلمني مقصر ما قام بالواجب وال ينبغي أن نقصر التقصري على طائفة معينة أو على هيئة معينة؛  

؛ اآلن الشعب فيما بينهم هل اإلنسان إذا رأى منكرا يف أخيه يقول يا أخي تعال هذا  كلنا مقصرون

اهللا ؟ ال؛ مع أنه هذا حمل كل مؤمن مل مينع منه أحد ومع هذا ما جتد من ترى هذا حرام ال جيوز اتق 

يقوم ذا إال النادر؛ بل أنا أذكر يقول واحد أنا خرجت من املسجد يف يوم من األيام ورأيت إنسانا 

مطول ثوبه فقلت يا أخي هذا ما جيوز هذا حرام؛ قال بدينا؛ كيف هذا؟ هذا خطاب ؟ بدينا يعين 

تأمر باملعروف وتنهي عن املنكر مع أن الرجل يقول أنا قلت بكل أسلوب سهل وزين   بداية من 

لكنه؛ فأقول لو أن الناس عودوا على األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما جاءت هذه الكلمة من هذا 

بالمعروف ولتنهون عن المنكر  لتأمرن ((الرجل العامي لكان يعرف أن هذا هو شأن املسلمني كلهم 

واملعروف ال يشرتط أن يكون له طائفة معينة من قبل الوالة؛ كل يأمر باملعروف ينهى عن املنكر  ))

لكن باحلكمة؛ وأنا أقول دائما إن األمر باملعروف غري تغيري املنكر، األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ج إىل السلطة كل يأمر وينهى؛ ليس هو تغيري املنكر؛ تغيري املنكر حيتاج إىل السلطة لكن األمر ما حيتا 

: الدعوة، واألمر باملعروف والنهي وقد ذكرنا أن هناك ثالثة أشياء تشتبه على بعض الناس وهي خمتلفة

    عن املنكر، والتغيري، هي خمتلفة والناس كثري منهم يظنها أا واحدة وليست كذلك .

يوجد لدى بعض املسلمني شبهة وأم يقولون إن ألفاظ العداوة على بعض النصارى ويقولون  السائل :

ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين  ((إن النصارى أصدقاء لنا يستدلون بقوله تعاىل عنهم: 

   )) ؟ قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبان

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين  ((وجل يقول:  قولنا إن اهللا عز الشيخ :

)) فهنا قسم اهللا الناس غري  للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أشركوا ولتجدن أقربهم مودة



)) ومل  الذين قالوا إنا نصارى ((املسلمني إىل ثالثة أقسام: اليهود، واملشركني، والنصارى؛ وهنا قال: 

يا أيها  (()) فالحظوا الفرق؛ مث جند أن اهللا قال يف آية أخرى:  ا نصارىقالوا إن ((يقل: النصارى 

 (()) وقال يف آية أخرى:  أولياء بعض الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم

إال تفعلوه تكن فتنة في األرض  (( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)) وهذا أعم  والذين كفروا

؛ فالذين قالوا إنا نصارى ليسوا هم النصارى الذين هم أولياء لليهود  فهذه ثالثة آيات))  وفساد كبير

الذين قالوا إنا  ((وللكافرين هؤالء قوم معينون وصفهم اهللا بوصف ال يوجد يف بقية النصارى فقال: 

رى نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ت

فهذه ))  يقولون ربنا آمنافاكتبنا مع الشاهدين أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 

؛ أما الطائفة اليت إذا مسعت ما أنزل إىل  الطائفة من النصارى هي اليت تكون أقرب مودة للذين آمنوا

مودة من أنزل فوا اهللا ليست أقرب  هذه الذيالرسول نفرت وسعت بكل ما تستطيع أن ال يقبل الناس 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا  ((  اليهود واملشركني هم على حد سواء .

  الكتاب )) 

  أين جواب الشرط يف هذه اجلملة ؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا )) : ((قوله الشيخ :

   ؛ )) يردوكم (( الطالب :

  منصوب أو جمزوم ؟  الشيخ :

  ؛ جمزوم الطالب :

  بأيش ؟  الشيخ :

  ؛  حبذف النون الطالب :

  . جمزوم حبذف النون طيب الشيخ :

 فريقا ((ملاذا يا فهد تعرب بقوله:  إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ومل يقل: إن تطيعوا الذين من أهل الكتاب ؟ ))



  . ألن أهل الكتاب أصناف الطالب :

؛ من آمن مثل  من هاجم ثالثة أقسامنهم من آمن ومنهم من سامل ومنهم ألن أهل الكتاب م الشيخ :

؛ ومن سامل ومن هاجم وصار يهاجم املسلمني  عبد اهللا بن سالم من اليهود والنجاشي من النصارى

  ويريد إضالهلم .

  )) االستفهام هنا ؟ وكيف تكفرون ((يف قوله تعاىل:  الشيخ : 

  ؛  الستبعاد الطالب :

  ؛  الستبعاد والتعجب أيضا الشيخ :

  نعم وجه ذلك ؟  الشيخ :

  ؛  كيف حاهلم وهم يتلى عليهم آيات اهللا الطالب :

؛  ويستبعد أن من كان هكذا تتلى عليهم آيات اهللا وفيهم رسوله فإم يبعد جدا أن يكفروا الشيخ :

  ؛ هذا على تقدير أن االستفهام للتعجب . يتعجب من حالهأما إن كفروا فإنه 

من يعتصم باهللا فقد هدي إلى  ((حممد  من يعتصم باهللا فقد هدي )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  ما معىن يعتصم باهللا ؟صراط مستقيم )) 

  ؛  من يعتصم بشرع اهللا تعاىل وما جاء من احلق الطالب :

  عصمة .ألن يف التمسك بذلك  الشيخ :

  ؟ )) هدي فقد ((طيب ملاذا اقرتن جواب الشرط بالفاء يف قوله:  الشيخ :

  ؛  امسية الطالب :

  امسية ؟ امسية عليه قد ؟  الشيخ :

  ؛  طلبية الطالب :



 )) خرب ؟ أيش تقول ؟ نعم ألن اجلواب اقرتن بقد وقد قيل يف ذلك فقد هدي ((طلبية وهي  الشيخ :

 :  

  .اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس                            

   )) الصراط ما هو ؟ إلى الصراط المستقيم ((قوله:  الشيخ :

؛ ومأخوذ من السرط وهو  طريق الواضح وقيل: الواسع وهو أصله من السني وعدل بالصاد  الطالب :

  ؛  الطريق املوسع

   ؛ قلنا إن املعوج إما أن يكون ؟ ؛ وأما املستقيم فهو ضد املعوج يتحمل كل ما سلكه الشيخ :

   إما أن يكون احنرافا ميينا ومشاال أو ارتفاعا واخنفاضا . الطالب :

  أحسنت  الشيخ :

)) فتكون طاعتهم  يا أيها الذين آمنوا ((ومن فوائد هذه اآلية: أن طاعة الكفار خمالفة لإلميان لقوله: 

ومن فوائدها أيضا: أن حرص الكفار على  خمالفة لكمال اإلميان؛ وقد تصل إىل انتفاء اإلميان بالكلية .

ذلك من أجل إمياننا؛ وبناء عليه إننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة 

منون متسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار يف ذلك الوصف وقوته؛ وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد املؤ 

صدهم عن دينهم؛ عرفتم هذا؟ مادام الوصف هو اإلميان فإنه كلما ازددنا متسكا باإلميان ازداد الكفار 

شراسة يف صدنا عن اإلميان؛ ومثل ذلك أيضا الطاعة واملعصية كلما ازداد الناس يف اإلقبال على اهللا 

  وق شراسة يف القضاء على هذه القوة يف الطاعة والتمسك ديه ازداد أهل الفس

 


